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Opilý řidič vezl tři malé děti, strážníky upoutal nejistou jízdou 
Strážníci v Českých Budějovicích zastavili o víkendu třiadvacetiletého řidiče, který měl problém udržet 

auto v jízdním pruhu. Dechová zkouška ukázala, že je opilý. V autě přitom vezl tři malé děti. 

Hlídka městské policie prováděla v sobotu v půl druhé odpoledne služebním vozem běžnou kontrolní 

činnost na Lidické třídě. Před autem strážníků jela škodovka, jejíž řidič na sebe upoutal pozornost hlídky 

nejistou jízdou. 

„V jednu chvíli nedokázal udržet vozidlo ve svém jízdním pruhu a částečně přejel do protisměru. 

Strážníci pojali podezření, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,“ uvedl mluvčí 

budějovických strážníků David Štýfal. 

Hlídka auto zastavila a řidiče vyzvala k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu. Ten byl z 

muže cítit již při komunikaci. 

„Nepochopitelné bylo, že podnapilý řidič měl jako spolujezdce na zadních sedadlech tři malé děti. 

Nejmladší pasažérce byl teprve jeden rok. Muž přitom nadýchal 1,52 promile,“ dodal mluvčí. 

Strážníci na místo přivolali státní policii, která si případ převzala k dalšímu řešení. Řidič je podezřelý z 

ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

Úterý, 24. června 2021 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Řidič nadýchal 1,52 promile, v autě navíc vezl tři malé děti 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníci v Českých Budějovicích zastavili v sobotu 21. srpna odpoledne řidiče 

osobního automobilu, který posléze při orientační dechové zkoušce nadýchal 1,52 promile. Přitom vezl 

na zadních sedadlech tři malé děti. Událost si převzala Policie ČR k dořešení. 

Hlídka městské policie prováděla hodinu a půl po poledni běžnou kontrolní činnost v ulici Lidická třída. 

„Před vozidlem strážníků jel třiadvacetiletý řidič osobního vozu Škoda, který na sebe upoutal pozornost 

svou nejistou jízdou. V jednu chvíli nedokázal udržet auto ve svém jízdním pruhu a částí přejel do 

protisměru. Strážníci pojali podezření, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky," 

uvedl mluvčí městské policie David Štýfal. 

Hlídka vozidlo zastavila předepsaným způsobem na bezpečném místě a řidiče vyzvala k provedení 

orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. „Z muže byl již při komunikaci cítit 

alkohol, a tak pro strážníky nebylo žádným překvapením, že zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. 

Nepochopitelné ovšem bylo, že podnapilý řidič usedl za volant a jako spolujezdce měl na zadních 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/ridic-alkohol-nadychal-vezl-tri-deti-straznici-ceske-zkouska.A210823_123256_budejovice-zpravy_khr
https://www.jcted.cz/budejovicko/ridic-nadychal-1-52-promile-v-aute-navic-vezl-tri-male-deti/
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sedadlech tři malé děti. Nejmladší pasažérce byl teprve jeden rok. Muž přitom nadýchal 1,52 promile," 

popsal David Štýfal. 

Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. Řidič se stal důvodně 

podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

Úterý, 24. června 2021 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Třiadvacetiletý řidič nadýchal přes jedno promile. Na zadních 

sedačkách vezl tři děti 
 

úterý, 24. srpna 2021, 13:03 

Neuvěřitelný případ řešili na konci týdne strážníci městské policie v Českých Budějovicích. Ve dvě 

hodiny odpoledne zastavili řidiče, který nadýchal přes jedno promile alkoholu. Při kontrole navíc zjistili, 

že v autě nejede sám. Na zadních sedačkách muž vezl tři malé děti. Případ si převzala státní policie. 

Řidiče zastavili strážníci městské policie v sobotu ve dvě hodiny odpoledne na Lidické třídě. 

Třiadvacetiletý muž před nimi kličkoval a přejížděl do protisměru. Strážníci se proto rozhodli auto 

zastavit a řidiče zkontrolovat. „Z muže byl již při komunikaci cítit alkohol, a tak pro strážníky nebylo 

žádným překvapením, že zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. Muž nadýchal 1,52 promile," uvedl 

mluvčí městské policie David Štýfal. 

Řidič ale v autě nejel sám. Na zadních sedačkách vozu vezl tři malé děti. „Strážníci si na místo přivolali 

Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. Řidič se stal důvodně podezřelý ze spáchání 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodal Štýfal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiskové zprávy na webu mpolicie.c-budejovice.cz: 

Řidič nadýchal 1,52 promile, vezl tři malé děti 
21.08.2021 

Strážníci v Českých Budějovicích zastavili řidiče osobního automobilu, který posléze při orientační 

dechové zkoušce nadýchal 1,52 promile. Podnapilý řidič vezl na zadních sedadlech tři malé děti. 

Událost si převzala Policie ČR k dořešení. 

V sobotu 21. srpna v půl druhé odpoledne prováděla hlídka městské policie běžnou kontrolní činnost 

v ulici Lidická třída. Před vozidlem strážníků jel třiadvacetiletý řidič osobního automobilu Škoda, který 

na sebe upoutal pozornost svou nejistou jízdou. V jednu chvíli nedokázal udržet vozidlo ve svém 

jízdním pruhu a částí vozidla přejel do protisměru. Strážníci pojali podezření, že by mohl být pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/32221-triadvacetilety-ridic-nadychal-pres-jedno-promile-na-zadnich-sedackach-vezl-tri-deti.html
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Hlídka vozidlo zastavila předepsaným způsobem na bezpečném místě a řidiče vyzvala k provedení 

orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Z muže byl již při komunikaci cítit 

alkohol, a tak pro strážníky nebylo žádným překvapením, že zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. 

Nepochopitelné ovšem bylo, že podnapilý řidič usedl za volant a jako spolujezdce měl na zadních 

sedadlech tři malé děti. Nejmladší pasažérce byl teprve jeden rok. Muž přitom nadýchal 1, 52 

promile.   

Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu řešení. Řidič se stal 

důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

 

Muž spatřil strážníky a dal se na útěk, byl v celostátním pátrání 
22.08.2021 

V neděli 22. srpna krátce před desátou hodinou dopoledne prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost v ulici Na Sadech. Strážníci si zde všimli muže, který odpovídal popisu hledané osoby. 

Této skutečnosti si byl muž dobře vědom. Po spatření hlídky se dal ihned na útěk. Muž se pokusil 

schovat na veřejných toaletách a doufal, že strážníky setřásl. Netušil však, že je po celou dobu 

monitorován operátorem městského kamerového systému. 

Vzhledem k tomu, že šestadvacetiletý muž z Táborska nebyl schopen věrohodně prokázat svou 

totožnost, byl strážníky předveden na obvodní oddělení Policie ČR. Zde se potvrdilo, že figuroval v 

seznamu celostátně hledaných osob. Policisté si muže následně převzali k dalšímu opatření. 

 

Strážníci zkontrolovali cyklistu, který jel po chodníku, byl v celostátním 

pátrání 
25.08.2021 

Ve středu 25. srpna v půl deváté dopoledne si strážníci městské policie povšimli při běžné kontrolní 

činnosti v Žižkově ulici cyklisty, který jel po chodníku. Tím se stal podezřelý ze spáchání dopravního 

přestupku. Hlídka proto cyklistu zastavila a vyzvala k prokázání totožnosti. Následně bylo zjištěno, že 

šestačtyřicetiletý muž z Českokrumlovska je osobou hledanou Policií ČR. Strážníci muže předvedli na 

obvodní oddělení Policie ČR, kde byl předán policistům k dalšímu opatření. 

 

 

 

 

 


